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JAK JSEM NAÅ LA DOMOV BEZDOMOVCI
PÃ¡tek, 13 listopad 2015

Lidi, to snad není moÅ¾ný! Spáchala jsem dobrý skutek zcela proti své vÅ¯li. PÅ™edstavte si typický praÅ¾ský panelák, dvaná
pater, Ä•tyÅ™iadvacet králiÄ•ích doupat o rozloze 60 m2, v kaÅ¾dém jedna rodina, spoleÄ•né schodi&scaron;tÄ›, výtah s nosn
pÄ›ti panáÄ•kÅ¯, nástÄ›nka s domovním Å™ádem na které je puberÅ¥áckou rukou dopsáno &bdquo;domovník Å™ádí&ldquo;
a domovník .
Doneslo se ke mnÄ›, Å¾e obyvatelé nedaleké vilové Ä•tvrti nám Å™íkají termiti. BurÅ¾ousti.

V&scaron;ichni se tu známe. Víme, kdo neustále vrtá, kdo má doma
dominantní Å¾enu a Ä•í pes se poblil pÅ™ed vchodem. Na spoleÄ•né chodbÄ› se odehrávají hádky, obÄ•as voní svíÄ•ková a
i smrdí jeden bezdomovec. Tedy smrdÄ›l. To máte tak. KdyÅ¾ chcete v malém bytÄ› nÄ›co pÅ™estÄ›hovat, musíte posunout
v&scaron;echno ostatní a dávat sakra bacha, abyste se ve vlastním obýváku nezazdili za Å¾iva. Tak jsme se nedávno
rozhodli koupit nový gauÄ•. Ná&scaron; staÅ™iÄ•ký hnÄ›dý kamarád byl módním výstÅ™elkem bytového designu uÅ¾ za Husá
gauÄ• zaÅ¾il dva pelichající psy, tisíce balíÄ•kÅ¯ Ä•ipsÅ¯ a hodnÄ› hodnÄ› zadkÅ¯.
KdyÅ¾ dorazila nová pohovka, vzdych
nad&scaron;ením. Obývák se promÄ›nil v rytíÅ™ský sál a ná&scaron; pra&scaron;ivý veterán putoval z bytu.
&bdquo;Neopou&scaron;tÄ›j staré vÄ›ci pro nové&hellip;&ldquo;zaznÄ›la mi v hlavÄ› písniÄ•ka od SvÄ›ráka a UhlíÅ™e. &bdquo
kdyÅ¾ barva &scaron;ediví a prýská&ldquo; Achjo, chudák gauÄ•.&ldquo;Byly kdysi lesklé, byly chromové&ldquo;
VzpomnÄ›la jsem si, jak jsem na na&scaron;em gauÄ•i metala veletoÄ•e jako &scaron;estiletá holka. &bdquo;A teÄ• se jim na
smeti&scaron;ti stýská&ldquo; ZábÄ›r na opu&scaron;tÄ›ný gauÄ• zavalený odpadky.
ZamáÄ•kla jsem slzu a rozhodla se.
Stát! ZadrÅ¾te! My si ten gauÄ• necháme, postavte ho tady pÅ™ede dveÅ™mi. Díky. StÄ›hováci zmizeli a moje pra&scaron;ivá
pohovka zÅ¯stala pÅ™ed bytem. Co teÄ•? Do bytu se nevejde. Dohodli jsme se, Å¾e gauÄ• na pár dnÅ¯ postavíme nenápadnÄ›
pod spoleÄ•né schodi&scaron;tÄ› ke vchodovým dveÅ™ím do paneláku a zatím vymyslíme, kam s ním dál. Stalo se. Abychom
nedráÅ¾dili sousedy zneuÅ¾íváním spoleÄ•ných prostor, vytiskla jsem na poÄ•ítaÄ•i A4 ceduli: &bdquo;Toto je jen doÄ•asné
Å™e&scaron;ení, do nÄ›kolika dnÅ¯ odklidíme. Francová.&ldquo;
a nalepila jí na opÄ›radlo gauÄ•e. KdyÅ¾ jsem se druhý de
táhla v deset veÄ•er z práce, potkala jsem u metra sousedku. NeodpovÄ›dÄ›la na pozdrav. PuberÅ¥ák Honza, který
vycházel z na&scaron;eho vchodu kroutil hlavou a huhlal:&ldquo;Tak to je teda fakt hustý! To je hustý!&ldquo;a zmizel ve
tmÄ›. Vstoupila jsem do baráku a ucítila smrad. Chodbou se neslo hlasité chrápání. Rozsvítila jsem a hroznÄ› se lekla. Na
na&scaron;em gauÄ•i leÅ¾el bezdomovec, ze Å¾raloÄ•í boty mu koukaly Ä•erné prsty a palcem u ruky ucpával hrdlo prázdné
fla&scaron;ky od Tuzemáku. Cedule s nápisem:Toto je jen doÄ•asné Å™e&scaron;ení, do nÄ›kolika dnÅ¯ odklidíme.
Francová.&ldquo; nad jeho nohama byla uÅ¾ jen komickou souhrou okolností.
ZÅ¯stal celý víkend. Pod gauÄ•em se
nashromáÅ¾dila spousta igelitek s nejasným obsahem a tenhle Å¾ivotní troseÄ•ník spal a spal a spal. A já nespala a nespala a
pÅ™emý&scaron;lela, jestli ho mám jít vzbudit a vyhnat chudáka na mráz nebo ho odnést spícího k popelnicím. A kdyÅ¾ jsem
se rozhodla ho vypudit verbálnÄ›, tak se oteplilo a ná&scaron; druÅ¾stevní bezdomovec zmizel i gauÄ•em nÄ›kam do
pÅ™írody. Tak jen doufám, Å¾e to není jen &bdquo;doÄ•asné Å™e&scaron;ení&ldquo;. RENATA FRANCOVÁ
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